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A in. kir. állatorvosi főiskola élettani intézetéből.(Igazgató : Dr. Deseő Dezső ny. rk. tanár.)
Összehasonlító vizsgálatok 

a vércukor mennyiségéről teheneknél 
és magzatoknál.Allatorvosdoktori értekezés kivonata, ír ta : Uhrin János intézeti gyakornok, állatorvos.A szénhydrátok jelenlétét a vérben mintegy 100 év óta ismerik, de ennek szőlőcukor voltát csak mintegy 20 évvel később sikerült Magmáié

nak és Claude Bemard-nak meghatároznia. A szőlőcukor mellett azonban még más redukáló anyagok is előfordulnak a vérben, melyek mennyisége elenyésző és a vérkicsapó eljárásokkal részben el is távolíthatók. A szőlőcukor minden állat vérében előfordul s mennyisége meglehetősen állandó. Azokat a csekély ingadozásokat, melyeket észleltek, igen könnyen a metho- dika hiányosságára lehetett visszavezetni. Az újabb irodalomban egyre- másra jelennek meg finom meghatározási módszerek segélyével nyert adatok, melyek a vércukor mennyisége változásának okát iparkodnak kideríteni. A vércukor mennyiségének emelkedése és csökkenése minden esetben igen finom egyensúly megváltozását jelenti, melyben részint a belső secretiós mirigyek,' részint pedig az idegrendszer vesznek részt így válik érthetővé ama vizsgálatok jelentősége, melyekben a vércukor ingadozását vizsgálva, a szervezetbe lejátszódó folyamatokba iparkodnak bepillantást nyerni.A vércukor mennyiségének fontossága következtében meghatározására szolgáló módszerek száma jelentékenyen megszaporodott s az egyes szerzők által ajánlott meghatározások bizonyos előnyökkel bírnak lényegüket azonban a szőlőcukor chemiai sajátságainak tapasztalati kihasználása képezi.
A  kísérleteimnél használt módszerek.Minden vércukormeghatározást a vér fehérjeanyagainak eltávolítása előz meg. Míg régente a vért a megnyitott érből közvetlenül forró vízbe áramoltatták és főzéssel csapták ki a fehérjéket, addig ma különböző chemiai anyagok használatosak, melyektől megköveteljük, hogy a fehérjéket gyorsan és tökéletesen denaturálják s ugyanakkor a cukrot változatlanul hagyják. Az uranacetát, a phosphorwolframsav és kénsav, valamint a kolloidális vashydroxyd a leghasználatosabb anyagok, melyek a fenti követelményeknek minden tekintetben megfelelnek. Manapság az általánosan elterjedt módszereknél a cuprooyd csapadék mennyiségének meghatározása titri- metriásan történik. Vizsgálataimat a leginkább használatos Bang-féle módszerrel végeztem, mely igen kevés, 90— 100 mgr. vér felhasználása mellett.
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csekély mennyiségű cukor kimutatására alkalmas. A vért torziós mérleg segélyével Bang-féle itatóspapírokon mértem le és csak akkor tettem a vérkicsapó oldatba, amikor a, papíron a vér már egyenletesen eloszlott. Ez azért fontos, mivel ellenkező esetben a vér fehérjéi igen könnyen a kicsapó oldatban oszolnának el, ami a meghatározás pontosságát lényegesen befolyásolja. Titráláshoz az ismert faktorral bíró 1/10 n. thiosulfat oldatból minden alkalommal frissen készített 1/100 n. oldatot használtam. Az így nyert értékek közül csak azokat vettem figyelembe, melyeknél a parallel meghatározások során nyert eredmények jól megegyeztek egymással. Kísérleteim folyamán szükségesnek láttam, hogy a vizsgálathoz használt vérben nyert cukorértékek helyességéről még más módszer felhasználása által is meggyőződjem. Ez eljárás lényegét is itt tárgyalom.A Shaffer—Hartmann-iéle meghatározás is az előbb vázolt elven alapszik. A vérfehérjék eltávolítása phosphorwolframsav és kénsav alkalmazása mellett történik. A tízszeres felhígítás mellett nyert vér sziiredékének 2 cm3-re szükséges egy meghatározáshoz, ami tehát 0-2 cm3 higítatlan vérnek felel meg. 1 cm3 vér felhasználása mellett 4—6 cm3 szüredékre számíthatunk, ami már a parallel meghatározásokhoz is elegendő folyadékmennyiséget ad. A titráláshoz 5/1000 n. thiosulfat oldatot használunk.A két módszer pontosságát ismert cukortartalmú oldatok felhasználása mellett hasonlítottam össze. A cukoroldatok töménységéről a Bertrand- féle módszer Möckel-tői és Frank-tói származó módosításával tájékozódtam.

Saját vizsgálataim.Háziállataink közül eddig különösen kisebbeken, kutyán és nyúlon végeztek nagyobbszámú vizsgálatot. A nagyobb háziállatokra vonatkozólag csak kevés irodalmi adatot lehet találni, ezért érdemesnek látszott szarvasmarhák vérének cukormeghatározását nagyobb kísérleti anyagon elvégezni. A vért mindig csak hazai pirostarka tehenekből vettem és ugyanilyen magzatok vérét vizsgáltam meg. Tekintettel voltam az állatok korára és tápláltságára. A vért 50 cm8-es üvegdugós üvegben, az állat elvéreztetése alatt, lehetőleg mindjárt a vérzés elején vettem és a helyszínen üveggyöngyök segélyével defibrináltam. A vér feldolgozása 1 y2—2 órán belül történt. Vizsgálataimat kiterjesztettem a magzati vér cukortartalmának meghatározására is. A vért vérbocsátó tű segélyével vettem a szívből. A kort nem a hosszúsági méretekből, hanem a fejlődés megfigyelhető jeleiből állapítottam meg s ezeket az adatokat a súly megbecsüléssel kiegészítettem.A Bang-féle módszerrel végzett vizsgálataim helyességét oly módon ellenőriztem, hogy a meghatározásokat ugyanazon vérrel a Shaffer- 
Hartmann-féle módszer szerint is elvégeztem. Lényeges különbséget nem találtam. A magzat vérében a redukció mértéke mindig nagyobb volt, mint. a tehenek vérében és ez arra indított, hogy a magzati vér cukorforgalmát közelebbi vizsgálat tárgyává tegyem. Ezért vizsgálataimat a placenta és a magzati máj glykogentartalmának meghatározására is kiterjesztettem. Kísérleteim eredményét — 47 tehén és 37 magzat vérével végzett meghatározások alapján — összefoglalva megállapíthatom :
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1 . a  vérnek 2—3 órával a vétel után történő feldolgozása nem befolyásolja az értékeket.2. A tehenek vérének cukortartalma a végzett 47 meghatározás alapján 100 gr. vérre vonatkoztatva, 0-058—0-128 gr. között ingadozik. Középértékben 0-087 grammnak felel meg. E kísérleteim eredményei jól megegyeznek az irodalomban található adatokkal.3. A magzatok vérének cukortartalma magasabb, 37 vizsgált eset 92%-ában a tehenek vérének cukortartalmát meghaladó mennyiségben, 0-113—0-340 gr.-nak találtam.4. Tehenek és ezek magzatai vérében végzett meghatározások megerősítik a fent közölt adatokat. 100 gr. vérben találtam :Anyaállatnál Magzatnál

1. 0-119 0-0902. 0-098 0-1533. 0-139 0-2174. 0-127 0-2665. 0-090 0-2536. 0-065 0-217gramm cukrot. A magzati vérben a kortól függetlennek látszó magasabb cukorértékeket Áron szerint az asphyxia következményének lehet tekinteni. Ezek az adatok mégis amellett bizonyítanak, hogy a fötus szénhydrátforgalma az anyáétól független.5. E jelenség okának közelebbi megvilágítása végett négy esetben összehasonlítottam a magzat májának és placentájának glykogen- tartalmát, melyet Pflüger szerint határoztam meg. A talált cukormennyiségeket grammban kifejezve, 100 gr. szárazanyagra vonatkoztatva, az alábbiakban közlöm : CukortartalomMagzat kora májban placentában4 hónapos 0-110 0-0535 hónapos 0-300 0-0176 hónapos ' 0-383 0-0358 hónapos 0-523 0-025Feltűnő, hogy a szervek szárazanyagának 100 gr.-jára vonatkoztatott cukortartalma a korral változik, a placentáé csökken, a májé emelkedik. A máj glykogentartalmának növekedése a fejlődés folyománya, a placenta glykogentartalmának változása pedig működéséről újabban kialakuló felfogást látszik bizonyítani, miszerint a placenta a magzat tápláló szerve, mely számos fermentumot is tartalmaz. Az anyai placenta, amint két esetben meghatároztam, szintén tartalmaz glykogent (0-013—0-007 gr.), melynek mennyisége a magzati placentá- hoz képest jóval kisebb. A magzat szénhydrátforgalmában ezek szerint szintén résztvesz.
*Nem mulaszthatom el hálás köszönetemet kifejezni Dr. Deseö Dezső ny. rk tanár úrnak munkám elvégzése közben adott szíves útbaigazításaiért.
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Irodalom. 1. Oppenheimer C .:  Handb. der Bioch. Über stickstoff-freie Substanzen des Blutserums. 2. k. 2. r. 86. old. —  2. Glassmann B .:  Über eine neue einfachekolorimetr. Methode zur quantit. Bestimmung des Blutzuckers u. Beiträge zur Physiol, des Blutzuckers. Hoppe-Seylers Zeitschr. f. Physiol. Chem. 16. k. 150. oldal. 1925. — 3. Aron AL: Bildungsbedigungen des Leberglykogens beim Embryo. Berichte ü. d. ges. Physiol. 24. k. 343. oldal. 4. Carl C . F .:  Ber. ü. d. ges. Physiol. 36. k. 630.jOldal. —  5. Fachi H .: Ber. ü. d. ges. Physiol. 34. k. 207. — 6. Olmsted J .  AL D .: Ber. ü. d. ges. Phys. 36. k. 488. oldal. — 7. Horinchi T .:  Ber. ü. d. ges. Physiol. 31. k . 92. oldal. — 8. Ambard L . 

Schmidt F .  et Arnolyevitch AL: Anwendung der Fermentgesetze auf die Glucoseverbrennung beim gesunden und diabetischen Tier. Ber. ü. d. ges. Physiol. 30. k. 889. oldal. — 9. Beimet T . lsod E . and Dodds C .:  Über die Wirkung grosser Glycosegaben. Vorl. M itt. Ber. Ü. d. ges. Physiol. 31. k. 755. old. — 10. Bang I .:  Mikromethoden zur Blutuntersuchung. 30. old. 1922. —  11. Shaffer— Hartmann: Journ of Biol. Chem. 45. k ., 388. old. 1921. — 12. Möckel és F ran k: Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. Chem. 65. köt. 323. old. 1910. —  13. Abderhalden E .:  Handbuch der Biochemischen Arbeitsmethoden. Quantitative Analyse des Glykogens. 2. k. 164. old. — 14. Schickelé G . : Die Rolle der Plazenta im mütterlichen Organismus. Ber. ü. d. ges. Physiol. 33. köt. 614. old. — 15. 
Clogne R ., Welti et Pichon AL: Ber. ii. d. ges. Physiol. 29. k. 13. old. — 16. Sundberg C .: Ber. ü. d. ges. Physiol. 29. k. 174. old. — 17. Delle P ia n e : Über den Kohlehydratstoffwechsel in der Placenta Ber. ü. d. ges. Physiol. 36. kt. 384. old. — 18. Delle P ia n e : Ber. ü. d. ges. Physiol. 40. k. 433. old. — 19. Aron AL : Ber. ü. d. ges. Physiol. 27. k. 100. old.



Aus dem physiologischen Institut der ung. kgl. tierärztlichen Hochschule in Budapest. (Vorstand: Dr. D . v. Deseö.)

Vergleichende Untersuchungen über die Menge 
der Blutzuckers bei Kühen und Föten.Auszug aus der Inauguraldissertation von J .  Uhrin Assistent am Institut.Es wurde die Menge des Blutzuckers, also die gesamte Menge der reduzierenden Substanzen, im Blute der Kühe und Föten bestimmt. Das Blut stammte aus Tieren der inländischen rotbunten Rasse und wurde am Schlachthofe aufgefangen. Der Blutzucker wurde nach der Methode von Bang und gleichzeitig auch nach dem von Shaffer und Hartmann angegebenen Verfahren bestimmt. Beide Methoden haben im Blute ebenso wie auch mit reinen Traubenzuckerlösungen übereinstimmende Resultate ergeben. Um den Einfluss der Glykolyse festzustellen, wurde nach der Blutentnahme sofort enteiweisst (Folin) und nachher im Laboratorium das Blut auf seinem Zuckergehalt wiederholt untersucht. Es konnten keine Unterschiede gefunden werden, die die Fehlergrenzen der Methoden überschritten hätten.Die Menge des Blutzuckers wurde im Blute von 47 Kühen und 37 Föten bestimmt. Die Versuche führten zu folgenden Ergebnissen :1. Ein-zwei Stunden nach der Blutentnahme ertfolgendes Aufarbeiten des Blutes übt keinen Einfluss auf die Resultate der Bestimmungen aus.2. Die Menge des Blutzuckers schwankt bei Kühen zwischen 0-058—0-128 gr. auf 100 gr. des Blutes bezogen. Im Mittel dürfte die Blutzuckermenge 0-087 gr. betragen.3. Der Blutzuckergehalt des fötalen Blutes überschreitet in 92% der untersuchten 37 Fälle, den der Kühe und beträgt 0-113—0-340 gr. in 100 gr. des Blutes.4. Die im Blute von Muttertieren und deren Föten gewonnene Blutzuckerwerte haben die obenangeführte Befunde bestätigt. Das Blut enthält in gr. beiMuttertieren Föten0-119 0-0900-098 0-1530-139 0-2170-127 0-2660-090 0-2530-065 0-217
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reduzierende Substanzen im 100 gr. des Blutes. Die im fötalen Blute vom Alter unabhängige, erhöhte Werte kann man mit Aron wohl als eine Folge der Asphyxie betrachten. Diese Ergebnisse beweisen die Unabhängigkeit des Kohlehydratstoffwechsels im fötalen Leben vom dem des Muttertieres.5. Aus diesem Grunde wurde in 4 Fällen auch der Glykogengehalt (Methode nach Pflüger) der fötalen Leber und der Plazenta bestimmt. Die Werte sollen als gr. Zucker auf 100 gr. des Trockenrückstandes berechnet angeführt werden.

Alter der Föten4 Monate
5 „
6 „
8 „

Zuckermenge in gr.Leber Plazenta0-110 0-0530-300 0-0170-383 0-0350-523 0-025Man kann aus diesen Ergebnissen darauf schliessen, dass der Glykogengehalt der Leber allmählich zunimmt, während derjenige der Plazenta mit zunehender Entwickelung der Föten sinkt. Die mütter liehe Plazenta enthält dagegen vielweniger Glykogen (0-013—0-0079) wie es in 2 Fällen bestimmt wurde. Diese Ergebnisse stimmen mit den Angaben in der Literatur gut überein und beweisen, dass im Kohlehydratsstoffwechsel des Fötes die Placenta eine bedeutende Rolle führt.

•‘Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T., Budapest, IX. kér., Üllői-út 25. — 281989 Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos


